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Tự do học tập, an toàn biểu đạt

Colega

Tự do học tập,
An toàn biểu
đạt

Tuyên ngôn Quốc tế về

Quyền con người
TỰ DO BIỂU ĐẠT
Điều 19
Mọi người đều có quyền tự do quan điểm
và biểu đạt, kể cả tự do bảo lưu quan
điểm mà không bị can thiệp, cũng như tự
do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý
tưởng và thông tin bằng bất kỳ phương
tiện truyền thong nào và không có giới
hạn về biên giới.

TỰ DO BIỂU ĐẠT

Công ước về

LỨA TUỔI: 11 - 16 tuổi

Quyền trẻ em

NHỮNG ĐIỂM GHI CHÚ
1. Bạn có quyền có và trình bày quan điểm
riêng của mình.
2. Bạn không nên bị ngăn cản chia sẻ thông
tin với những người khác, bao gồm cả
những người từ những nước khác.
3. Bạn có quyền tìm hiểu và chia sẻ những
điều bạn nghĩ với người khác.

Điều 13
Trẻ em có quyền tự do biểu đạt…tự do
tìm kiếm và chia sẻ…tất cả các loại
thông tin.
Việc thực hành quyền này có thể tuân thủ
sự giới hạn nhất định:

CÔNG CỤ HỌC TẬP
• Cây gậy nói
• Sổ điểm danh và nội quy lớp học
• Bài hát, Chiếc đèn nhỏ này của tôi
(xem nhạc ở Bài 5 nếu cần)
• Câu chuyện, Malala Yousafzai
• Bản sao UDHR và CRC cho học sinh
• CRC Điều13, bản dễ hiểu cho trẻ
• Flip-chart hay tờ giấy to
• Markers và bút chì
• Giấy
• Đồng hồ hay dụng cụ đo thời gian
• Những câu nói của những người nổi
tiếng
• Minh họa cho những poster chính trị
• Poster nhỏ từ những bài trước, bao gồm
Tự do ngôn luận

(a) để tôn trọng các quyền và danh dự của
người khác
(b) để bảo vệ an ninh quốc gia hay trật trự
xã hội hay sức khỏe cộng đồng hay chuẩn
mực đạo đức.

LƯỢC GIẢN
Bạn có quyền học hỏi và chia sẻ điều bạn
nghĩ với những người khác thông qua
nói chuyện, vẽ, viết hay bất kì hình thức
biểu đạt nào khác miễn điều đó không
ảnh hưởng đến quyền của người khác
hay làm tổn thương danh dự của họ.
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CHÀO ĐÓN
Trước khi lớp bắt đầu, hãy trưng bày các tờ poster ở chỗ dễ nhìn.
Chào đón nhiệt liệt từng em và ổn định chỗ ngồi cho các em.
Bài hát: Chiếc đèn nhỏ này của tôi
Hãy hát với sự nhiệt tình và niềm vui (Cần thì xem nhạc ở Bài 5. Để nghe nhạc, nhấn vào đường
dẫn đây, https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE.)
ÔN TẬP: Vòng tròn poster nhỏ
Hỏi: Có bạn nào tìm được người khác tôn giáo và tín ngưỡng nói chuyện cùng không? Em có
muốn chia sẻ với mọi người điều em học được không?
Nói: Tôi cần một vài em xung phong đọc các tờ poster để ôn tập.
Đưa cho mỗi bạn xung phong một tờ. Từng em em một, mời bạn đó đứng lên phía trước và đọc
tờ poster đang cầm.
Hỏi: Em có nhớ gì về quyền này không? Chúng ta cần gì để đảm bảo mọi người có quyền này?
Sau đó mời bạn xung phong tiếp theo và đọc quyền tiếp theo, và hỏi một câu hỏi về quyền đó,
cứ thế cứ thế cho đến hết.
Ví dụ:
• Quyền được tự do và nhân phẩm.
Nhân phẩm là gì? Chúng ta nên đối xử với người khác như thế nào?
(Nhân phẩm nghĩa là đáng được tôn trọng và xem xét hay xứng đáng hay có giá trị.)
•

Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử.
Phân biệt đối xử là gì? (Phân biệt đối xử không phải là đối xử với nhau bằng giá trị công bằng
hay với nhân phẩm hay quyền như nhau. )
Chúng ta có thể làm gì để bảo vệ người khác khỏi sự phân biệt đối xử?

•

Quyền kết hôn và lập gia đình.
Đơn vị cơ bản của xã hội là gì? (Gia đình)
Ai nên bảo vệ gia đình? (Chính phủ và xã hội nên bảo vệ gia đình.)
Những quyền gia đình gì được bảo vệ?
1. Quyền kết hôn khi đủ tuổi – thường là 18 tuổi trở lên.
2. Không ai nên ép buộc bạn kết hôn với người mà bạn không muốn.
3. Cả vợ và chồng đều có quyền bình đẳng như nhau.

GIỚI THIỆU
Nhờ một bạn phát bản sao sơ lược về UDHR và CRC cho lớp.
Nói: Hôm nay chúng ta cùng nhìn vào một quyền con người khác, quyền nói về tự do biểu đạt hay
tự do ngôn luận.
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Hoạt động: Câu chuyện Malala
Hãy đọc và cho các em xem hình ảnh (cuối bài) và nhờ một bạn học sinh đọc to lên.
Khi bạn đọc xong câu chuyện, hãy nói: Xin mới giở đến Điều 19 trong bản Tuyên ngôn quốc tế về
quyềnn con người.
Hỏi: Ai đó xin mời hãy đọc to Điều 19 cho chúng ta cùng nghe?
Mọi người đều có quyền tự do có ý kiến và biểu đạt; [và] giữ những ý kiến mà không can
thiệp và để tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin.
Hỏi: Câu chuyện về Malala có liên hệ gì với Điều 19? Nào hãy cùng đọc Điều 19 một lần nữa.
Mọi người có quyền tự do có ý kiến và biểu đạt; [và] giữ những ý kiến mà không can thiệp
và để tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin.
Hỏi: Từ “truyền đạt” có nghĩa là gì? (Là chia sẻ)
Giải thích: Bạn có một quyền giữa và trình bày quan điểm của riêng mình và tìm kiếm thông tin và
ý tưởng và chia sẻ chúng với những người khác.
Hoạt động: Những câu nói của những người nổi tiếng
Hãy chia lớp ra thành 4 nhóm nhỏ.
Nói: Nào chúng ta cùng xem một vài ý kiến từ một vài người nổi tiếng.
•

Đưa cho mỗi nhóm một câu nói ghi ở cuối bài, câu nói của những người nổi tiếng về Tự do
biểu đạt

•

Hãy giải thích người đó là ai.

•

Cho mỗi nhóm 5 phút để tìm cách diễn giải câu nói nghĩa gì, và sau đó nói xem các bạn có tin
điều câu đó nói là sự thật không.

•

Hãy đặt thời gian là 5 phút. Khi hết thời gian, mọi người trở về chỗ ngồi. Mỗi nhóm đọc câu
nói của mình và giải thích hiểu như thế nào.

•

Nếu thầy cô không có dụng cụ đo thời gian, thì dùng đồng hồ và một cái chuông hay vỗ tay ra
hiệu hết 5 phút.

•

Hãy để nhóm nói xem các bạn nghĩ câu đó đúng hay sai và giải thích lý do. Tiếp tục cho đến
khi tất cả các nhóm đọc xong câu nói trích dẫn của người nổi tiếng.

•

Rồi đặt các câu nói trích dẫn đó ở nơi dễ nhìn.

Nói: Nhớ là bạn có quyền tìm hiểu và chia sẻ hiểu biết ý kiến với những người khác.
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Giữ bản sao Điều 13 của CRC, che nửa phần dưới hay nói cách khác chỉ để hở phần đầu của
Điều này. (Xem cuối bài).
Nhờ học sinh đọc phần đầu:

Bạn có quyền tìm hiểu và chia sẻ điều bạn nghĩ với người khác, qua lời nói, vẽ hay viết hay
bất kì hình thức biểu đạt nào khác…
Giải thích: Có vẻ như Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người mà chúng ta đọc lúc trước.
Những tác giả biên soạn Công ước về quyền trẻ em đã bổ sung một vài điều về khi nào thì chúng
KHÔNG NÊN biểu đạt.
Giờ hãy để hở phần sau của Điều 13 và nhờ học sinh cùng nhau đọc to:

. . . nếu điều đó không gây hại hay xâm phạm người khác hay làm tổn thương đến quyền của họ.
Giải thích: Đây là điều phần sau của Điều 13 nói về có một số điều nói ra gây tổn hại hay tổn
thương đến người khác.
Hỏi: Điều gì mà bạn nghĩ là không nên nói ngay cả khi chúng ta có nghĩ về chúng?
•

Có lần nào khi chúng ta không nên nói ra điều chúng ta nghĩ? Đó là điều gì? (Hãy cho phép
tất cả câu trả lời.)

•

Em đã từng nghe ai đó nói gì mà không đúng sự thật về người khác?

Giải thích: Chúng ta không phải lúc nào cũng nên nói điều chúng ta nghĩ. Ví dụ, nếu bạn không
thích thức ăn hay quần áo hay hình thức của người khác, cũng không cần phải nói gì cả vì nói ra
có thể gây tổn thương cảm giác của họ. Hay hét to “cháy” ở trong một sân bay hay ở những
công cộng đông đúc chỉ để cho vui thì cũng có thể gây ra sự hỗn loạn.

TƯ DUY
Hoạt động: Lời thì thầm của ngôi làng
Mục đích: Thông tin truyền miệng khiến mọi người bị rối rất nhanh và có thể không phải lúc nào
cũng đúng.
Thể lệ chơi: Hãy yêu cầu các bạn tham gia xếp thành hai hàng dài như nhau. Hai hàng đứng song
song và cách nhau một khoảng cách đủ để không nghe được những lời thì thầm rỉ tai nhau.
•

Học sinh đứng mặt hướng về phía trước, để hàng sau nhìn thấy lưng của người ở hàng
trước.

•

Thì thầm một câu vào người đứng đầu hàng. Cẩn thận không để người khác nghe thấy. Mỗi
nhóm có thể nói cùng một câu hoặc câu khác.
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•

Sau khi đếm “Một, hai, ba, BẮT ĐẦU!”, bạn đứng đầu hàng thì thầm câu mà bạn đó nghe cho
người đứng ngay sau. Thông điệp cứ thể truyền đến cuối hàng.

•

Học sinh chỉ có một cơ hội để thì thầm câu đó vào tai người tiếp theo trong hàng. Nếu người
đó không nghe hay không hiểu, thì vẫn cứ phải truyền thông điệp cho người tiếp theo, theo
cách hiểu của mình.

•

Khi thong điệp truyền đến tai người cuối hàng, trưởng nhóm yêu cầu bạn đó đọc ra câu mà
bạn nghe thấy.

•

Hai bạn đứng đầu hàng nói ra câu gốc và so sánh với câu cuối cùng bạn cuối hàng nói ra.
Nhóm nào có câu cuối chính xác nhất là đội chiến thắng.

GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Bắt đầu với câu đầu tiên mà thầy cô thì thầm, câu nên ngắn
nhưng không quá quen thuộc. Khi tự tin hơn, câu có thể sẽ dài hơn và thách thức hơn. Ví
dụ: những con chó đào những cái hố to để giấu xương. Mẹ tôi đi mua sắm vào thứ 4 hàng
tuần.
Giải thích: Thông tin truyền miệng gây bối rối rất nhanh. Sự hiểu nhầm nhỏ có thể tạo ra sự khác
biệt lớn.
Hỏi: Trong đời thật, liệu có những thông điệp khi đến tai người khác khác hoàn toàn so với ý ban
đầu không?
•

Tại sao chúng ta có trách nhiệm cẩn trọng về điều và cách chúng ta nói?

(Hiệu đính từ Giáo trình cho thanh niên tị nạn, Định hướng Canada ở nước ngoài, Tổ chức di cư thế giới,
2013, “Village Whispers,” p. 127)

MỞ RỘNG
Hoạt động: Hoạt hình chính trị
Giải thích: Một vài người vẽ tranh hoạt hình hay những tờ poster như là một cách để diễn đạt những ý
kiến của họ
Ví dụ, hãy cho các em xem hoạt hình và poster ở cuối bài này.
Nhờ một em đọc chúng lên.
Hỏi: Người vẽ hoạt hình hay nghệ sĩ đang cố gắng nói điều gì?
•

Giờ thì chúng ta cùng vẽ tranh hoạt hình riêng của chúng ta nhé.

Hoạt động: Hãy làm một tờ poster
Chia học sinh thành 3 nhóm.

(10 phút)
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•

Phát cho mỗi nhóm một vài bút markers hay bút chì và giấy, và để cả nhóm cùng nhau làm
việc vẽ ra một tranh hoạt hình hay poster.

Giải thích: Nó có thể về bất kì tình huống mà học cảm thấy lo lắng hay thách thức: ví dụ như cha
mẹ khắt khe, nước sạch, thức ăn, đối xử công bằng từ các trưởng nhóm, thời gian đi ngủ hay
lệnh giới nghiêm hay không có đủ thời gian.
•

Tờ poster không nên có hại hay xúc phạm quyền của người khác.

•

Khích lệ học sinh vẽ đơn giản, đừng quá phức tạp – cho mỗi nhóm 10 phút.

•

TRƯNG BÀY CÁC POSTER và mỗi nhóm chọn một người đứng lên trình bày về tác phẩm của
mình.

KẾT LUẬN
Chỉ vào poster trên tường về “Quyền được tự do biểu đạt”
Giải thích: Tự do biểu đạt là điều tuyệt vời nhưng nó cũng phức tạp. Như tất cả các quyền con
người, nó cũng đi kèm cả trách nhiệm.
Hỏi: Quyền này bao gồm điều gì? (Quyền có ý kiến riêng và quyền biểu đạt chúng, và tìm tòi những ý
tưởng mới và quyền chia sẻ chúng với người khác.)
•

Và trách nhiệm của chúng ta là gì?

Hãy hướng dẫn các thành viên hiểu rằng chúng ta có một trách nhiệm đảm bảo chúng ta không
nói nhưng điều mà sẽ:
•
•
•

Tổn thương người khác
Hay đặt họ vào tình thế nguy hiểm
Hay không đúng sự thật

Giải thích: Chúng ta cũng có trách nhiệm đảm bảo những điều chúng ta nghe thấy là sự thật và
chính xác trước khi chúng ta truyền đạt lại cho người khác.
THỬ THÁCH
Nói: Trong tuần này, hãy nói tử tế với những người sống quanh bạn, bao gồm gia đình, bạn bè.
Tiếp tục tìm người để cùng chia sẻ ý kiến và lắng nghe ý kiến của họ.
•
•

Hãy kể cho bạn bè gia đình về Malala, một cô gái trẻ đầy nghị lực dám đứng lên vì quyền giáo
dục cho trẻ em gái.
Hãy chơi trò Lời thì thầm trong làng với bạn bè, trò chơi mà hôm nay chúng ta vừa chơi.

GỢI Ý: Hãy thu lại các bản sao UDHR và CRC. Hãy giữ các tờ poster và tranh hoạt hình
mà học sinh vvex để trưng bày trong bài học tiếp theo.
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GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN
Tôi cảm thấy thế nào về buổi học hôm nay?

Lần tới tôi cần thay đổi gì không?

(Đính chính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách tất cả các giáo viên hỗ trợ giáo dục quyền con người và công dân:
Khung phát triển năng lực. Hội đồng châu , 2008, p. 61.)
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MALALA YOUSAFZAI
Malala sinh năm 1997 ở Pakistan
Pakistan là một đất nước xinh đẹp
nhưng hơn một nửa các bé gái không
được đến trường trong khi hầu hết bé
trai lại được. Điều này làm cô gái rất
phiền lòng.
Cha của Malala là hiệu trưởng của
một trường lớn nơi Malala đang học
và là người đấu tranh cho sự giáo dục
của những bé gái. Khi quân Taliban
đến thành phố của cô, họ nói là các
bé gái không thể đến trường học,
nhưng Malala và bạn bè cô đã không
tuân lệnh. Vì vậy quân Taliban đã đe
dọa giết cô gái nhưng điều đó vẫn
không ngăn cô đến trường học và nói
chuyện với mọi người về điều đó.
Không ai nghĩ là Taliban sẽ thực sự ra
tay giết một người trẻ. Thậm chí cô
gái còn trình bày bài phát biểu là “Sao
Taliban dám tước đi quyền cơ bản
nhất của tôi là được giáo dục?”
Một hôm khi Malala 15 tuổi, cô đang trên xe buýt cùng bạn bè từ nhà đến trường, khi một người
đàn ông bịt mặt cầm súng chặn xe buýt và lên xe và hét lớn, “ai là Malala?”. Bạn bè cô hướng về
phía cô và tình cờ lại tạo tín hiệu để họ nhận ra cô. Người đàn ông cầm súng ngay lập tức nhắm
súng về phía cô, đánh vào đầu Malala. Hai người bạn của cô cũng bị thương trong vụ tấn công
này trước khi tên này bỏ chạy.
Malala suýt chết. Mọi người trên toàn thế giới tỏ ra phẫn nộ khi nghĩ một người cố gắng mưu sát
một cô gái chỉ vì cô bé muốn đến trường đi học. Hơn 2 triệu người đã kí vào một bản kêu gọi
quyền giáo dục và Quốc hội Pakistan đã nhanh chóng thong qua Quyền đầu tiên trong lịch sử
nước này về Giáo dục tự do và bắt buộc. Điều này thực sự tuyệt vời.
Malala đã sống sót sau nhiều ca phẫu thuật và đến nay cô vẫn tiếp tục lên tiếng ủng hộ giáo dục,
đặc biệt cho trẻ em gái. Năm 2014, hai năm sau vụ tấn công, lúc đó cô mới 17 tuổi, nhưng Malala
đã được trao giải Nobel vì hòa bình – trao cho người đã đóng góp trong toàn thế giới thúc đẩy
hòa bình. Malala là người trẻ nhất được nhận danh hiệu này. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã
mô tả về cô gái là “một người vận động mềm mỏng dũng cảm về hòa bình người mà thông qua
hành động giản đơn là đến trước đi học mà đã trở thành nhà giáo toàn cầu.”
Vào này khi Malala bước sang tuổi 18, cô đã tham dự sự kiện khai trương một trường học cho
các bé gái ở Lebanon. Tại đây cô phát biểu, “Hôm nay ngày đầu tiên với tư cách là một người
lớn, thay mặt cho trẻ em toàn thế giới, tôi yêu cầu các nhà lãnh đạo phải đầu tư vào sách vở thay
vì đạn dược.”
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TÀI LIỆU

Bạn có quyền học hỏi và chia sẻ
điều bạn nghĩ với những người
khác thông qua nói chuyện, vẽ, viết
hay bất kì cách nào khác …

e
. . . nếu điều đó không gây hại
quyền của người khác hay tổn
thương danh dự của họ

Điều 13
CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM
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Hoạt hình chính trị

KIỂM DUYỆT

TÔI NÓI:
Thưa ngài Chính phủ,
nếu ngài không làm
điều gì xấu, ngài
không có lý do gì phải
sợ SỰ TƯ DO NGÔN
LUẬN

CHÍNH PHỦ NÓI:
Nếu bạn không làm
bất kì điều gì xấu, bạn
không có lý do gì phải
sợ Chính phủ

Nó phục vụ hai chiều . . .
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Họat hình chínht trị

TỰ DO
NGÔN LUẬN
KHÔNG
CÓ
NGHĨA LÀ

Lời nói
Bất cẩn!
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Hoạt hình chính trị

Ngòi bút mạnh hơn
thanh gươm
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Những câu nói trích dẫn về tự do biểu đạt

Tôi muốn sự do
BIỂU ĐẠT đầy đủ

cá tính của tôi.
Mahatma Gandhi
Nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh độc lập của Ấn độ
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Những câu nói trích dẫn về tự do biểu đạt

Nếu chúng ta không tin vào
TỰ DO NGÔN LUẬN
cho những người mà
chúng ta coi thường

chúng ta hoàn toàn
không tin vào điều đó.
Noam Chomsky
Nhà văn Mỹ
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Những câu nói trích dẫn về tự do biểu đạt

TÔI KHÔNG
ĐỒNG TÌNH
ĐIỀU BẠN
NÓI,
NHƯNG
ĐẾN CHẾT
TÔI VẪN
BẢO VỆ
QUYỀN
ĐƯỢC NÓI
CỦA BẠN.
Voltaire
Nhà văn và triết học người Pháp
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Câu nói trích dẫn của người nổi tiếng về tự do biểu đạt

TÔI CẤT CAO TIẾNG NÓI CỦA TÔI
– không phải là để tôi có thể hét lên
mà để cho những
người không có
TIẾNG NÓI CÓ
THỂ ĐƯỢC
NGHE.
Chúng ta không
thể thành công khi
MỘT NỬA
NGƯỜI TRONG SỐ CHÚNG TA
bị giữ lại phía sau.
Malala Yousafzai
Người Pakistan-Nhà vận động cho quyền giáo dục của trẻ em gái
Ảnh của Chinh Le Duc, Myanmar
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